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Aleksandrów wczoraj i dziœ

Krzysztof Pawe³ WoŸniak
(Instytut Historii U£)

Niemieccy ch³opi pod Aleksandrowem

O¿ywione od kilkunastu lat zainteresowanie przesz³oœci¹ Aleksandrowa sprawi³o, ¿e wiele w¹tków z dziejów miasta doczeka³o
siê badañ, opisów, prób porównañ z innymi miastami przemys³owymi okrêgu ³ódzkiego. Stosunkowo dobrze znana jest ju¿ m.in.
historia spo³ecznoœci niemieckiej w Aleksandrowie, niegdyœ licznej i znacz¹cej. Ta fascynacja rozwojem najpierw osady fabrycznej a póŸniej miasta przemys³owego sprawi³a, ¿e znacznie
mniej uwagi zwracano na okoliczne wsie, zamieszkane przez niemieckojêzycznych ch³opów. Tereny po³o¿one wokó³ Aleksandrowa by³y na prze³omie XVIII i XIX w. miejscem o¿ywionego ruchu osadniczego. Zaowocowa³ on powstaniem kilkunastu wsi,
których mieszkañcy przybyli z zachodnich prowincji Niemiec.
Dobra bru¿yckie i inne okoliczne (zdziechowskie, tkaczewskie)
nie by³y pod tym wzglêdem jakimœ szczególnym wyj¹tkiem. Pocz¹wszy od lat 70. XVIII w. na ca³ym obszarze Polski œrodkowej
zaczêli siê osiedlaæ ch³opi niemieccy, a ich pojawienie siê wynika³o z przyczyn natury wy³¹cznie ekonomicznej. Skutki „potopu” szwedzkiego (1655–1660) i wojny pó³nocnej (1701–1721),
okaza³y siê tragiczne dla szlacheckiej Rzeczypospolitej. Szacuje
siê, ¿e 1/3 miast i wsi popad³a w ruinê, 1/3 obsiewanych wczeœniej
pól zamieni³o siê w ugory, a dzia³ania wojenne i ich skutki (g³ód,
epidemie) doprowadzi³y do spadku liczby ludnoœci o ok. 30%. Tak
wielkie straty oznacza³y te¿ zapaœæ w rolnictwie, zmniejszenie
dochodów z uprawy ziemi. G³êboki kryzys prze¿ywa³a tak¿e gospodarka folwarczno-pañszczyŸniana jako forma zniewalaj¹ca
ch³opa zupe³nie nie zainteresowanego korzyœciami ze swojej pracy. Dlatego od po³owy XVIII w. pojawiaæ siê zaczê³y próby osiedlania na ugorach i nieu¿ytkach ch³opów chêtnych do ich zagospodarowania i wolnych od obowi¹zku pañszczyzny. Tak¹
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Niemieckie nazwy ulic i osad w okolicach Aleksandrowa na mapie
autorstwa G. Siegmunda, znajduj¹ca siê w Archiwum Pañstwowym
w Poznaniu w zespole Spuœcizna Alberta Breyera

inicjatywê wykazywali zarówno starostowie w dobrach królewskich, jak i administratorzy dóbr koœcielnych oraz szlachta
w swoich dobrach. Ich usi³owania zbieg³y siê w czasie z poszukiwaniami gruntów pod uprawê podejmowanymi przez ch³opów
niemieckich, dla których zaczyna³o ju¿ brakowaæ ziemi na s¹siaduj¹cych z Rzeczpospolit¹ terenach Prus.
Najstarsz¹ osad¹ za³o¿on¹ przez niemieckojêzycznych przybyszów w okolicach dzisiejszego Aleksandrowa by³a Ruda. Co prawda najstarsza wzmianka o niej pochodzi z 1444 r., ale u schy³ku
XVIII w. pozosta³a po wsi tylko pamiêæ. W styczniu 1782 r. Walenty Chobrzyñski, ówczesny dziedzic dóbr Bru¿yca Wielka, podpisa³ z trzema niemieckimi osadnikami kontrakt za³o¿ycielski osady. Cel jej powstania zosta³ jasno okreœlony: „aby pustkowia do
dawnego doprowadziæ stanu”. Zarówno przybysze, jak i sprowadzeni póŸniej przez nich kolejni gospodarze, biegli byli w meliorowaniu gruntów podmok³ych oraz w karczunku lasu i zaroœli, a takimi w³aœnie warunkami charakteryzowa³a siê dolina Bzury.
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Il. 1. Holendry Ruda;
„Topograficzna karta Królestwa Polskiego”, 1843 (fragment)

Ch³opów potrafi¹cych gospodarowaæ w takim otoczeniu nazywano olêdrami (olendrami). Termin ten zdradza powinowactwo
z okreœleniem narodowoœci (Holender) i jest dowodem d³ugiego,
ewolucyjnego procesu osadniczego. Gospodarze Rudy i za³o¿onych
w tym samym roku Bugaju i Wierzbna nie mieli niczego wspólnego z Holendrami. Co prawda przybysze z dalekich Niderlandów
osiedlali siê od po³owy XVI w. na ¯u³awach Wiœlanych i w dolinie
Wis³y, ale na ziemie Polski œrodkowej bezpoœrednio nie dotarli.
Upowszechnili jednak nowy typ gospodarowania i spo³ecznej organizacji wsi. Niezale¿nie od pochodzenia etnicznego nazywani
byli a¿ po lata 50. XIX w. olêdrami. W dokumentach z prze³omu
XVIII i XIX w. obdarzano ich czêsto dodatkowymi okreœleniami:
uczciwi, s³awetni, pracowici. Najwa¿niejsz¹ cech¹ odró¿niaj¹c¹ ich
od ch³opów polskich by³a wolnoœæ osobista. Wsie olêderskie mia³y samorz¹d. Organizator wsi (zasadŸca) zostawa³ jej so³tysem,
a wspomagali go dwaj ³awnicy. W tym sk³adzie rozstrzygali wszelkie spory s¹siedzkie. „Mog¹ rz¹dziæ siê swoim prawem” – zapisano w kontrakcie dla za³o¿onej w 1791 r. Bru¿ycy Ma³ej, co potwierdza istnienie respektowanych przez olêdrów zasad prawa

Alex2014.qxd

2014-06-02

01:07

Page 49

Niemieccy ch³opi pod Aleksandrowem

49

zwyczajowego. Osadnicy otrzymywali ziemiê na prawie emfiteutycznym, czyli dzier¿awy wieczystej. U¿ytkowane przez siebie grunty mogli przekazaæ swoim nastêpcom b¹dŸ sprzedaæ. Gospodarz
móg³ tak¿e opuœciæ wieœ, ale pod warunkiem znalezienia nastêpcy. Ka¿dy z gospodarzy otrzymywa³ zwykle 1 ³an ziemi (30 morgów), z którego jedn¹ morgê przeznacza³ pod zabudowania. Rozplanowanie Rudy i Bugaju wskazuje na pewien ³ad przestrzenny
w wytyczaniu obu osad. Byæ mo¿e pomocna by³a w tym stara, biegn¹ca równole¿nikowo, droga. Taka dyscyplina w organizowaniu
przestrzeni wsi by³a jeszcze wówczas rzadkoœci¹, mimo ¿e wiele
zawieranych w tamtej epoce kontraktów narzuca³o osadnikom budowanie domostw „w linii”. Z uprawianego area³u gospodarze p³acili czynsz roczny, uiszczany w dwóch ratach przypadaj¹cych na
dzieñ œw. Wojciecha i œw. Marcina. Ten obowi¹zek ponosi³a ca³a
wieœ solidarnie, co oznacza³o, ¿e so³tys przekazywa³ w³aœcicielowi
gruntu kwotê nale¿n¹ od wszystkich gospodarzy. Takie rozwi¹zanie pozwala³o np. w latach nieurodzajów, czy klêsk ¿ywio³owych
przyjœæ z pomoc¹ bardziej poszkodowanym przez pokrycie przez
zamo¿niejszych wymaganych op³at. Stosowanie tej zasady zapewnia³o stabilnoœæ ekonomiczn¹ wsi. Jej potwierdzeniem jest wielopokoleniowa ci¹g³oœæ gospodarowania we wsiach olêderskich, zerwana dopiero w wyniku II wojny œwiatowej.
Kontrakty osadnicze dowodz¹ te¿, ¿e trudno by³o w³aœcicielom
ziemi zrezygnowaæ z przyzwyczajeñ i rozwi¹zañ typowych dla gospodarki pañszczyŸnianej. Niemal powszechnie obci¹¿ano olêdrów obowi¹zkiem oddawania do dworu naturaliów i œwiadczeniem
symbolicznego choæby odrobku. Ch³opi z Rudy, Bugaju, Wierzbna,
Bru¿ycy Ma³ej musieli obok czynszu dostarczaæ dworowi raz w roku: 1 gêœ, 2 kap³ony, 1 korzec owsa oraz pracowaæ na polach dworskich 2 dni pieszo i 1 dzieñ z w³asnym zaprzêgiem. Ogromn¹ ulg¹
w pierwszych latach zagospodarowywania siê by³a 6 letnia wolnizna, czyli zwolnienie z op³aty czynszu i ponoszenia wszelkich
innych ciê¿arów na rzecz pañstwa, np. kwaterunku wojskowego.
By³ to te¿ czas na dokonanie karczunku przydzielonych gospodarzom gruntów, wystawienie budynków i p³otów. Osadnicy Rudy,
Bugaju i Wierzbna zobowi¹zani byli „tak las wykarczowaæ, aby
nastêpcom nic ju¿ do karczunku nie pozosta³o”. Dozwolono te¿
niemieckim gospodarzom korzystaæ z pastwisk nale¿¹cych do folwarku. Ten przywilej mia³ dla nich istotne znaczenie, poniewa¿
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z powodzeniem hodowali byd³o mleczne. Ciekawostk¹ wystêpuj¹c¹ w najstarszych kontraktach s¹ regulacje dotycz¹ce hodowli
pszczó³. Miód i wosk musia³y stanowiæ wówczas na tyle istotne dobra, ¿e szczegó³owo opisywano sposoby korzystania z tych po¿ytków. Zazwyczaj w³aœciciel gruntów zezwala³ bez ¿adnych ograniczeñ na hodowanie pszczó³ w obrêbie gospodarstwa osadnika.
Dzianie barci poza u¿ytkowanym przez niego terenem wymaga³o ju¿ zgody dworu. Jedynie w Bru¿ycy Ma³ej zadeklarowano, ¿e
„pszczo³y, które s¹, nale¿¹ do osadników”, niezale¿nie od tego,
gdzie barci czy ule siê znajduj¹.
Dostrzegaj¹c odrêbnoœæ kulturow¹ przybyszów, widoczn¹ w jêzyku, religii, obyczajach, gwarantowano im pe³ne jej poszanowanie. W ka¿dej wsi wydzielano parcelê przeznaczon¹ na szko³ê, która by³a jednoczeœnie mieszkaniem nauczyciela. Dzia³ka ta by³a
mniejsza, zwykle obejmowa³a od 2 do 6 morgów, poniewa¿ nauczyciel wynagradzany by³ przez rodziców ucz¹cych siê dzieci. Nauczyciel by³ jednoczeœnie kantorem, czyli zastêpuj¹cym pastora
„przewodnikiem duchowym” mieszkañców wsi. To on przewodniczy³ niedzielnym nabo¿eñstwom, odprowadza³ zmar³ych na cmentarz, przede wszystkim zaœ przygotowywa³ dzieci do konfirmacji
ucz¹c je ma³ego katechizmu Marcina Lutra. Gospodarzom z Rudy, Bugaju i Wierzbna wolno by³o dwa razy w roku sprowadziæ duchownego. Odwiedza³ ich z pos³ug¹ pastor z dalekiego I³owa pod
Gostyninem. Z nim te¿ ustalili taksê za pos³ugi religijne (spowiedŸ,
trzy zapowiedzi ma³¿eñskie, œlub, chrzest) w wysokoœci 1 z³ od ka¿dej z czynnoœci. Wzrost liczby ewangelickich ch³opów sprawi³, ¿e
dziêki wysi³kom pastora Fryderyka Tuve, w 1801 r. utworzona zosta³a parafia ewangelicka w Bugaju, a w kolejnych latach przyst¹piono do budowy niewielkiego, drewnianego koœció³ka. Fakty jêzykowe œwiadcz¹ o tym, ¿e mieszkañcami wsi zak³adanych w koñcu
XVIII w. na zachód od Aleksandrowa byli ch³opi przybywaj¹cy z po³udniowego zachodu, od strony Œl¹ska. Pos³ugiwali siê dialektem
typowym dla tamtych okolic i przez innych niemieckich ch³opów
nazywani byli „Hockerlingen”, z racji czêstego u¿ywania nie znanego gdzie indziej s³owa „ocker”. By³ to skrót od gwarowego
„kumm ocker a mal har! ” (chodŸ no tutaj!).
Kolejny impuls do o¿ywienia osadnictwa wiejskiego przynios³a po 1793 r. polityka w³adz pruskich, realizowana na terenie
zdobytych w³aœnie w wyniku II rozbioru Polski ziem nazwanych
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Il. 2. A. Breyer, Karte der deutschen Siedlungen in Mittelpolen.
Beilage zu: Das Deutschtum in Polen, hrsg. von V. Kauder, Kattowitz 1938 (fragment)
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Il. 3. Plan kolonii Schöneich
(Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Gabinet Rycin, sygn. GR 300)

Prusami Po³udniowymi. Nowo utworzona prowincja stanowi³a
pomost miêdzy Œl¹skiem a Prusami Wschodnimi i dlatego podjêto próbê zasiedlania jej osadnikami z g³êbi Niemiec, by pod
wzglêdem ludnoœciowym upodobniæ j¹ do „starych” prowincji
pruskich. Na obszarach dawnych królewszczyzn i w sekularyzowanych dobrach koœcielnych administracja pruska zak³adaæ zaczê³a wsie zasiedlane przybyszami z przeludnionej Wirtembergii. Wiêkszoœæ nowych osad powsta³a na po³udniowy wschód od
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£odzi, w lasach ekonomii £aznów i jeszcze dalej na wschód, przy
ujœciu Pilicy do Wis³y. Administracja pruska wyposa¿a³a nowe
gospodarstwa w inwentarz ¿ywy i niezbêdne narzêdzia. Finansowa³a wznoszenie budynków mieszkalnych i gospodarczych, budowê studni. Osiedlani w tych wsiach, nazywanych w jêzyku urzêdowym koloniami, korzystaæ mieli przez 6 lat ze zwolnienia od
wszelkich ciê¿arów publicznych i czynszu. Du¿y wysi³ek organizacyjny i finansowy w³adz pruskich nie przyniós³ jednak spodziewanych rezultatów. Szwabscy ch³opi okazali siê niezbyt dobrymi
gospodarzami, zw³aszcza gdy przysz³o im uprawiaæ grunty piaszczyste, po karczunkach leœnych. Spodziewanych dochodów Prusacy nie otrzymali. Kiedy nadszed³ czas p³acenia czynszu
(1806–1807), skoñczy³ siê czas okupacji pruskiej, powsta³o Ksiêstwo Warszawskie. Spoœród wsi zorganizowanych przez Prusaków, najbli¿ej Aleksandrowa le¿a³y Krasnodêby (obecnie: Stare
Krasnodêby), za³o¿one na prze³omie 1800–1801 r. pod nazw¹
Schöneich, Tkaczewska Góra (Neu-Württemberg), Friedrichsruge (Ustroñ), Engelhardt (Anio³ów) i Klein-Górne (Ma³e Górne).
Za wyj¹tkiem Tkaczewskiej Góry by³y to niewielkie osady, licz¹ce po mniej ni¿ 10 gospodarstw. Zachowa³ siê sporz¹dzony wówczas plan pomiarowy Krasnodêbów. Zwraca uwagê regularny uk-

Il. 4. Krasnodêby; „Topograficzna karta Królestwa Polskiego”,
1843 (fragment).
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³ad przestrzenny, typowy dla projektowanych przez Prusaków
wsi liniowych. Pierwsi gospodarze w Krasnodêbach i Tkaczewskiej Górze byli Szwabami. Pos³ugiwali siê dialektem trudnym
do zrozumienia nawet dla ich ziomków pochodz¹cych z innych
stron. Problem by³ na tyle powa¿ny, ¿e zwierzchnicy koœcio³a luterañskiego apelowali o sprowadzenie na tereny polskie duchownych z Wirtembergii, poniewa¿ pastorzy miejscowi nie byli
w stanie wys³uchaæ spowiedzi szwabskich ch³opów.
Dla w³adz powsta³ego w 1815 r. Królestwa Polskiego obecnoœæ
niemieckich rolników sta³a siê wrêcz zachêt¹, aby proces ich nap³ywania na ziemie polskie podtrzymywaæ. Obok starañ rz¹dowych by niemieckimi imigrantami zasiedliæ opuszczone w gospodarstwa w dobrach rz¹dowych, rozwija³a siê nadal inicjatywa
prywatnych w³aœcicieli ziemskich. W 1835 r. Miko³aj Krzywiec
Oko³owicz nada³ czterem gospodarzom „na terytorium Rszewa,
D¹brow¹ zwanym” 5 ³anów gruntu. Po czterech latach wolnizny
mieli p³aciæ po 45 z³p czynszu, ale co interesuj¹ce, dziedzic nie
wymaga³ od nich ¿adnych danin ani robocizn. Rok póŸniej, w dobrach Kwiryna Oko³owicza w Bechcicach osiedli³o siê ok. 50 rodzin przyby³ych z Wielkiego Ksiêstwa Hesji. W 1836 r., na pó³noc od Szadka za³o¿ono wieœ £obudzice osiedlaj¹c w niej
szwabskich ch³opów z okolic Gießen. To tylko kilka przyk³adów
z trwaj¹cego do po³owy XIX w. doœæ ¿ywego nap³ywu niemieckich ch³opów na tereny Polski œrodkowej.
W 1820 r. zdecydowano o spolszczeniu niemieckich nazw osad,
lecz mimo to nazwy pierwotne utrzyma³y siê w lokalnej tradycji
a¿ po II wojnê œwiatow¹. Materia³y kartograficzne przekonuj¹
te¿, ¿e nie zawsze prawid³owo interpretowano genezê ró¿nych
miejscowoœci. Na znakomitej mapie kwatermistrzostwa wojska
polskiego z lat 1832–1834 oznaczono wspomniane wy¿ej Krasnodêby, jako osadê olêdersk¹ (il. 4).
Miêdzy niemieckimi gospodarzami a okolicznymi polskimi
ch³opami utrzymywa³ siê dystans. Barier¹ trudn¹ do pokonania
by³ jêzyk. O trudnoœciach porozumienia siê z polskim otoczeniem znaleŸæ mo¿na wzmianki w niemieckich przekazach autobiograficznych. Urodzony w 1901 r. w Rudzie Bugaj niemiecki
geograf i historyk Eugen Oskar Kossmann wspomina³ swoj¹
babkê, która na rynku w Aleksandrowie powtarza³a jedyne znane jej i zas³yszane gdzieœ zdanie po polsku: „Nie umiem po nie-
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miecku! ”. By³a przekonana, ¿e ta formu³a t³umaczy jej brak
znajomoœci polskiego. Niema³e znaczenie mia³a te¿ odrêbnoœæ
religijna. W przeœwiadczeniu ogó³u polskich ch³opów maj¹cych
kontakt z niemieckimi s¹siadami, religia protestancka by³a „gorsza”, mniej „prawdziwa” od rzymskokatolickiej, st¹d pogardliwe czêsto odnoszenie siê do „lutrów”. Te odrêbnoœci by³y g³ówn¹ przeszkod¹, niedopuszczaj¹c¹ praktycznie do zawierania
ma³¿eñstwa mieszanych. Do po³owy XIX w. zdarza³y siê one wyj¹tkowo, póŸniej sporadycznie, nie znajduj¹c akceptacji ze strony duchowieñstwa katolickiego. Wiele wskazuje na to, ¿e w relacjach gospodarzy niemieckich z otoczeniem du¿¹ rolê
odgrywali ¿ydowscy handlarze i poœrednicy. W wiêkszoœci znali
jêzyk niemiecki, dobrze orientowali siê w potrzebach lokalnego
rynku, tote¿ byli ogniwem ³¹cz¹cym miasteczka, niemiecki wsie
i polskie dwory.
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